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FOME E SEDE DE DEUS
“Ó Deus, tu és o meu Deus; eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti; meu corpo te 
almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para contemplar 
a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida; os meus lábios te louvam.  
Assim, eu te bendirei enquanto viver; em teu nome, levanto as mãos.” Salmo 63:1-4

“Eu te busco ansiosamente” (versículo 
1, ARA). “A Ti eu busco dia e noite; a 

minha alma tem sede de Ti!” (KJV). “Os meus 
lábios te louvam” (versículo 3b), e a razão 
para o louvor do crente está no versículo 3a: a 
graça, ou amor dEle “é melhor do que a vida”. O 
crente busca a presença de Deus ansiosamente 
porque tem fome e sede da paz e do conforto 
que não são encontrados no mundo, ou que o 
mundo não pode dar. O crente louva a Deus di-
zendo: “Como suspira a corça pelas correntes 
das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a 
minha alma. A minha alma tem sede de Deus, 
do Deus vivo” (Salmo 42:1-2). “Todo o meu 
ser deseja estar contigo” (versículo 1, NTLH); 
“todo o meu ser anela pelo refrigério da tua 
presença” (versículo 1, KJV), ou seja, desejo 
ardentemente estar e andar sob o conforto 
da tua companhia. Pelas infalíveis revelações 
das Escrituras, e também por experiências 
vividas, sabemos que o amor de Deus é “leal 
e misericordioso” (versículo 3), por isso nos 
é apresentado como “melhor do que a vida”. 
No Salmo 70:4 encontramos a seguinte oração 
do salmista: “Que fiquem alegres e contentes 
todos os que te adoram! E que os que são gratos 
pela tua ajuda digam sempre: ‘Como Deus é 
grande!’” A alma crente sente ardente desejo 
pela presença de Deus, pois sabe que Ele irradia 
beleza, Ele é grandioso e extremamente bom. 
“Bendito para sempre o seu glorioso nome, e 

da sua glória se encha toda a terra. Amém 
e amém!” (Salmo 72:19). Assim oramos en-
quanto aguardamos o glorioso momento 
em que “a terra se encherá do conhecimen-
to da glória do SENHOR, como as águas 
cobrem o mar” (Habacuque 2:14). O Salmo 
70:4 fala da alegria e contentamento pre-
sentes na vida dos verdadeiros adoradores, 
pois a adoração autentica é produtora de 
grande alegria ou prazer, isto é, enche o 
adorador de grande e intenso júbilo, pois 
enquanto presta culto o Espírito Santo o 
ilumina para que sinta as futuras e inde-
strutíveis alegrias que estão à espera das al-
mas crentes. O mundo, através de inúmeros 
agentes, faz de tudo para que a humanidade 
creia que o pecado é a alegria dos homens. 
Mas é exatamente o contrário, a verdadeira 
alegria não anda com o pecado, anda com 
a santificação. A santificação é a alegria 
dos homens. Estimados leitores e leito-
ras: encerro orando a 
Deus pedindo que cada 
um de vocês, duran-
te toda a vida aqui na 
terra, viva bendizen-
do a Deus. E que seus 
braços, continuamente 
erguidos, invoquem 
sempre o santíssimo 
Nome (versículo 4).
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Expediente  Organizada 
em 17 de novembro de 1966, 
a 3ª Igreja Presbiteriana 
d e  Ta g u a t i n g a  é  u m a 
comunidade de cristãos 
reformados. Fazemos parte 
da Igreja Presbiteriana do 
Brasil, de quem herdamos, 

principalmente, a doutrina e a estrutura 
eclesiástica. Fazemos parte do Presbitério 
do Distrito Federal, que por sua vez integra 
o Sínodo de Taguatinga.

Sede Área Especial 26 setor “D” sul, em 
frente à QSD 30, Taguatinga, DF. CEP 
72020-283. Telefone (61) 3352 7649. E-mail 
secretaria@3ipt.org.br. 

Con g re gaç ão  Sam amb a i a  Q S  4 2 9 
conjunto A lote 1, Samambaia, DF. CEP 
72329-520.

Colégio Presbiteriano Simonton Área 
Especial 3 setor “E” Sul, Taguatinga, 
D F.  Te l e f o n e  ( 6 1 )  3 3 5 6  1 7 8 5 .  S i t e 
colegiosimonton.com.br.

Pastores
Rev. Geomário Carneiro (61) 3563 4597.
Rev. José Loures Rosa (61) 99863 7166.
Rev. Marthon Mendes (61) 61 99810 1311.
Rev. Weber Milhomens (61) 99520 4343.

Presbíteros
Henrique Marques (61) 99217 0774.
Jan Uilles (61) 99258 1056.
Jorge Marques (61) 98132 2267.
Paulo Lustosa (61) 99194 7590.
Roberto Vieira (61) 98180-7750.

Diáconos
Dênis Tavares (61) 98629 4884.
Gabriel Veiga (61) 99338 1320.
Leone Teixeira (61) 98341 9865.
Manoel Antônio (61) 99190 2830.
Samuel Lins (61) 98155 2969.
Wallace Cerqueira (61) 98356 5808.

Cultos
Domingo Escola Dominical 9h.
Domingo Culto Solene 18h30.
Terça-feira Estudo Bíblico 20h.
Sexta-feira Reunião de Oração 20h.

Atendimento Pastoral
Terça, quarta e sexta-feira 14h às 17h.
Quinta-feira 8h às 10h e 14h às 17h.

Secretaria
Segunda a sexta-feira 8h às 12h e 15h às 17h.

Motivos de oração Ore agradecendo as 
muitas bênçãos recebidas. Interceda pelos 
pastores, presbíteros, diáconos, diretorias 
das sociedades internas, professores da 
Escola Dominical, famílias, pelos fracos 
na fé. Ore pelos missionários. Ore pelos 
enfermos. Reformas do templo: ore pedindo 
a Deus os recursos necessários, sabedoria 
para administrá-los, e proteção para os 
trabalhadores.

País alvo de oração da semana Ucrânia.

Visitantes Sejam bem-vindos em nome 
do Senhor Jesus. Nos alegramos com a sua 
presença entre nós e desejamos que você 
desfrute da comunhão com Deus e da nossa 
comunhão. Que Deus continue derramando 
as suas ricas bênçãos sobre os amados!

Doação A Junta Diaconal lembra aos irmãos 
da necessidade de contribuírem com os 
alimentos para confecção de cestas básicas. 
Traga a sua doação e entregue ao diácono de 
plantão ou deposite no local indicado.
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CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

Pergunta nº 14. Como executa Deus os 

seus decretos? Deus executa os seus decre-

tos nas obras da criação e da providência, 

segundo a sua presciência infalível e o livre 

e imutável conselho da rua vontade. Daniel 

4:35; Efésios 1:11.

CULTOS DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Amada igreja, não deixe de comparecer 

aos cultos de doutrina e reunião de oração 

que acontecem todas as terças e sextas-feiras, 

respectivamente.

OFERTAS ESPECIAIS

Conta para a arrecadação de doações para 

novos projetos: Banco Santander, agência 3328, 

conta corrente 13000174-8: “Ate aqui nos ajudou 

o Senhor.” 1 Samuel 7:12.

BOLETIM INFORMATIVO DE VOLTA

Com a o retorno da publicação do nosso 

boletim, pedimos aos estimados irmãos que 

tiverem avisos, textos ou outros conteúdos 

para publicação que procurem o presbíte-

ro Jan (99258  1056), ou o irmão Vinícius 

(99508  6179), impreterivelmente até a 

quinta-feira a noite, para publicação no 

domingo seguinte. Os responsáveis pela 

publicação agradecem a compreensão e 

colaboração!

AVISOS

Escola Dominical O Departamento In-

fantil pede aos pais: não deixe de trazer seu 

filho para a Escola Bíblica Dominical!

Reformas e reparos no templo  O 

Ministério de Administração e Financias 

da 3ª IPT (MAF) está convidando nossos 

irmãos que tenham estas habilidades lis-

tadas a seguir para nos ajudar nas refor-

mas e reparos do templo. Necessidades: 

elétrica, hidráulica, serralheria, pintura, 

marcenaria, gesso, serviços gerais, pe-

dreiro, etc.

Cineminha UPA Dia 30 de abril, das 

17h30 às 22h30. Local: rua 36 norte lote 

3350, Top Life, Águas Claras. Valor: R$ 5,00, 

com lanche incluso. É necessário confirmar 

presença.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA (24 A 30/4)

Dia 24 Gabriela Oliveira Rodrigues de Sousa.

Dia 30 Mirelle Dieimes Silveira Nunes.
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